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BİLİM - KURGU YENİR Mİ? YENMEZ Mİ? 

Mayıs ayının son günlerinde Kültür Bakanlığı Ankara Devlet 

Güzel Sanatlar Galerisine uğradınız mı, bilmem ? Uğradıysa- 

nız, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunca düzen 

lenen 1976 - 1977 Temel ve Uygulamalı Bilimler Proje Sergisi- 

ni görmüş ve birbirinden ilginç tasarılar karşısında benim gibi 

siz de şaşkıya düşmüş olmalısınız. 

Tasarıları hazırlayan lise öğrencilerinin olağanüstü başarıları 

karşisında kendi kendime sordum : Yarının bilim adamları ol- 

maya aday bu gençler, bilim-kurgu hakkında ne biliyorlardı 

acaba ? Sergiye katılanlardan ve gezenlerden 57 sine yöneltti- * 

im sorular şu ilginç sonuçları ortaya çıkarttı 

) 57 kişiden 50'si daha önce bilim-kurgu, kurgu-bilim, ha- 

yal - bilim gibi terimlerle kârşılaşmışlardı. 2) Bu 50 kişiden 

sadece 13 si bilim- kurgü adının doğru olduğuna inanıyordu. 29'u 

kurgu - bilim adını yeğlerken, 9u da hayal-bilim adında ka- 

rar kılmışlardı. 3) İçlerinden ancak 15'i bu kavramın bir sa 

nat dalı olduğuna inanmıştı, geri kalanlar için b-k bir bilim 

dalıydı. 4) 44'ü yani. çoğunluk, kavramda bilgi ve bilimin önem:- 

li yer tuttuğu konusunda birleşmişti. 5) Yine 3i kişilik bir ço- 

#unluk, kavramın büyük ölçüde düşgücüne dayandığının bilin. 

cindeydiler. 6) 42 kişilik bir başka çoğunluk, kavramda mantık 

vardır, diyordu. 7) Yazarlarda öyküleme aranır, diyenler 22 ki- 

şiydi. 8) Daeniken'in Tanrıların Arabaları adlı kitabının b-k 

olup olmadığı konusunda ikiye ayrılmışlardı. 251 kitaba b-k 

gözüyle bakıyordu. 9) Uzay Yolu, Uzay 1999 gibi dizilerle bu 

kâyvrami arasında ilişki kurabilenler 38 kişiydi. 10) Kavramla 

ütopik yazılar arasında ilişki kurabilenler ise 26 kişiydiler, 

Şu yukarda sıraladıklarım, basınımız Ve TRT'nin bilim - kurgu 

konusunda adam sendeciliği bırakıp tutarlı ve bilinçli bir ta- 

ntma yoluna girmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne 

seriyor sanırım. Bu yapılmazsa korkarım, başlıktaki soruyu bile 

halka yanıtlamak zorunda kalabilirler bir gün. 

Bu sayıdaki yazi ve resimlerin yayın hakkı Antares dergisine 

alttir, 
> 
iz 



| 7 oku Sezar 'E. ERGİN 

Çağırı yazısını aldığımda önce hiç önemsememiştirk. Başkent- 

ten geliyordu ve beni ivedi bir iş için aradıkları bildirilmişti. 

Cağırıyı gönderen, bir ay önce kendisiyle ufak ama kârlı bir 

alışveriş yapmış olduğum parfümeri sahibiydi. Yazin altına 

bir de not düşmüştü, Eğer çağırısına uyacak olursam zengin 

olmam işten bile değilmiş. Bu notu okuyunca içiride bayaği 

bir kuşku uyanmıştı ; ya adam kendisine attığım kazığın far- 

kına vardıysa... Sönrü düşündüm, Öyle bile olsa ne değişirdi 

sanki. Ondan aldığım para çoktan tükenmişti. Başka bir geli- 

rim de olmadığına göre, benden geri bir şey istese alamazdi Za- 

ten. Hemen bir karta yol paramı karşılarsa gelebileceğimi yazip 

postaladım, Hayret... Dört gün sonra posta havalesiyle O da 

gönderildi. Bu durumda bana yapacak iki, şey Kâalıyordü: Yâ 

parayı iç ederek bir haftâ daha günümü gün edecek, ya da 20- 

kayı yutmuş gibi yâpıp işin aslını astarını öğredetektim. Kü- 

çüklüğümden beri bâşıma ne geldiyse merakım yüzünden gel- 

miştir. Hiç unutmanı yedi yaşındayken, komşunun yetişkin kı 

zı ahırda koyunlarla ne yapıyor diye merâk etmiş ve gizlice 

izlemeye kâlkışmıştım. Yakayı ele verince de kızdan bir temiz 

sopa yemiştim, tabii. Bâna «koyunları sağarken bir dahâ rahat- 

sız etmemismi> söylemişti ; oysa sağdığı Koyunun boynuzları 

olduğuna eminim. Her neyse, diyeceğim bü kez de merakima 

yenildim ve kasâbâdan geçen ilk posta trenine atlayıp başken: 

te yollandım o gece. 

Sabah trende gözlerimi açınca ortalik bana toz pembe gözüktü 

birden. Sonra gece yanlışlıkla birinci mevki vağona binmiş ol- 

duğumu anlayıp pembe boyalı kompartirnandan biletimin gös- 

terdiği kül rengi üçüncü mevki bir vagona geçtim. Yanımdaki 

bir gazete parçasını ikiye bölüp birini oturacağım yerin üstüne, 

diğerini de yerdeki kusmuğun üstüne yaydım ve oturup pence- 

reden dışarısinı izlemeye koyuldum. e 

Bir iki saat sonra fren başkente girdi ve garda yavaşlayıp 

durdu. Beri de ufak bir çanta dolusu eşyamı toparlayıp indim 
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trehden. Sabah çayımı garda içtikten sonra doğru Obâtfümeri 
mağazasının bulunduğu semte giden bir otobüse atladım. Keş- 
ke yürüseymişim. Trafik sıkışıklığından santim santim yol alan 
otobüsde ezildiğim yetmiyormuş gibi ceketimin kalan sön düğ- 
mesini de yitirmiş oldum böylece. İnmem gereken O duraktân 
ir sonraki durakta güç belâ otobüsten paçayı siyirip mağa- 
zanın bulunduğu yapıya doğru ilerledim. Kapıdan © girerken 
zengin olma düşü bana yitik düğmenin acısını unutturmuştu bi- 
e, İçerde beni gören tezgâhtarların aşağılayıcı asik suratları 
e karşılaştım ilkin, Aldırmadım, ik gelişimde de böyle yap- 
b iş İçlerinden bana eri yakın duranına yaklaşıp, 
— Patron beni çağırmış, görmek i istiyormuş, dedim, 
oğlan beni yukardan aşağı bir süzüp, 
-- Emin misin ? deyince tepeni atar gibi oldu. Cebimden çağı- 
rı yazısını çıkarıp burnuna dayadım. 
— Okumasım biliyorsan, bak şuna ! Sonra da tez pili ha- 
ber ver bakalım, 
Oğlan burun kıvırârak yazıya bir göz gezdirdi ve sonra omu- 
sunu silkip arkadaki bir kapıya yürüdü. Az sonra aynı kapıdan 
mağaza sahibi gözüktü. Gözündeki gözlükleri düzeltip bana bak- 
li ve beni tanır tanımaz... evet, belki inanmayacaksinız ama, ko- 
şup ellerime sarıldı, behi içeri buyur etti, 
— Hoş geldiniz, dostum. Nasıl yolculuğunuz iyi geçti mi? Gel. 
meyeceksiniz diye bayağı korkmuştum, 
Tüm bunları bir solukta söylemişti Kolumdan tutup odasına 
beni soktuğunda ben de eni konu şaşkındım hani; bu tür bir 
karşılanışı yıllardır borçlarımı ödemeye gittiğim alacaklılardan 

, bile görmemiştim, Oturur oturmaz bana bir sigara ikram etti. 
Sigaramı kendi elleriyle yaktıktan sonra özür dileyip çok ivedi 
bir telefon görüşmesi yapması gerektiğini söyledi, benden izin 
istedi. Ben daha ağzımı açmadan o telefonu açmış numarayı 
çeviriyordu bile. Hemen ardından bilmediğim bir dilde telefo- 
na coşku içinde bir şeyler söyleyip kulaklığı yerine koydu. Bana 
dönüp, 

— Birazdan burada olur, dedi. 

Sigaramın külünü yere silkip, 

ğ , 
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— kim ? diye sordum. 

Baha gözlüklerinin ardından pallak iri gözleriyle baktı ve, 

— Özür dilerim, dedi. Size anlatmaya zamânım olmadı. Bekle 

diğimiz dost birkaç gün önce Paris'ten uçakla buraya gelmiş 
olan mösyö Duval. Bu Fransız parfüm uzmanının adını mut 

laka duymuş olmalısınız ! 

Benim başımı salladığımı görünce, 
— Doğru, nereden bileceksiniz, diye konuşmasına devam etti. 

Ama bu uzmanın kalkıp ta Paris'ten buraya kadar bizim için 
gelmesi gerçekten gurur verici, Öyle değil mi ? 

Hiç bir şey anlamamıştım. 

— Beni çağırmanızla bunun ilgisi ne ola ki ? 

Gözlüklerini düzeltip masanın üzerinden bana doğru eğildi. 

— Hâlâ. anlamadınız mı, dostum 7 Tüm bunlar bana bir ay 

önce satmış olduğunuz. koku, 0 eşsiz parfümle ilgili tabii, 
-- Ha, evet, dedim. Burnuma güvenirim, doğrusu, Kuku almak. 

ta ustadır. 

«Para kokusunu daş diyecektim, son anda dilimi tuttum. 

Mağaza sahibi beni hiç duymamış gibi konuşmasını sürdürdü : 

— Onu ilk kokladığım zaman bir olağandışılık sezmiştim 2a- 

ten Yanilimamiışım. Siz bâna o küçük Şişe dolusü parfümü sâ: 

tar satmaz, bir örneğini mallarını sattığımız Fransa daki ünlü 

bir kuruluşa gönderdim. Aimağım bü parfüm hakkında bilgi 

toplamâktı, Ama ne oldu, biliyor musunuz ? İki hafta sonra ge. 
len yanıtta, onlar benden bilgi istediler, Dediklerine bakılırsa, 

bu kokunun dünya üzerinde bir eşi yokmuş. Tüm laboratuvar 

çözümlemeleri, incelemeler sonuçsuz kalmış. Ve benden Şimdi 
formülünü - istiyorlar.. Mösyö Duval ın burada olmasının fiedeni 

de işte bü! 

— O kokuyu satın alırken benden adresimi istemiş olmanızın 
nedenini de ben şimdi anlıyorum, dedim. Ben de sanmıştım ki... 
Hemen ellerini havâya kaldırıp sözümü kesti. 
— Yo, dostum. Sakın size güvenmediğimi falari sanmayın. Tam 
tersine bu işin ikimizi de zengin edeceğine inandığım için yap- 
tm bunları, 



YA YMY PARE 

— Evet, dedim. Anlaşılan sizin burnunuzun da benimkinden 

aşağı kalır yânı yok. 

Pişmiş kelle gibi sirıttı, 

— Kuşkusuz mesleğimizin gereği bu. 

Biten sigaramı masadaki küllüğe bastırdığım sırada odanın ka- 

pısı açıldı ve bir süre önce beni kapı dışarı etmek için kivrd- 

nan oğlann yüzü gözüktü yine. | | 

— Özür dilerim patron! Mösyö Duval şimdi geldi, sizinle gö- 

rüşmek istiyor | 

Mağaza sahibi hemen ayağa fırlayıp kapıya Koştu. 

— Ne duruyorsun, bekletme adamı ! 

Biraz sonra içeriye iki dirhem bir çekirdek giyinmiş yabansı 

tavırlı bir adam girdi. Girer girmez odanın havasıni bir kokla- 

yıp hemen bana doğru döndü. Pabuçlarımın içinden iki hafta- 

dır yıkamadığım çoraplarımn kokusunu almiş: olmalı ki, yüzü- 

nü buruşturup elindeki mendile saldırdı hemen, Hiç istifimi boz- 

madım. Uzmanlık diplomasını erat koğuşlarından almadığı bel 

liydi haspanın. 
(Devam edecek) 

DOLUNAY BOŞLUĞU 

giyinik ve uyanık beklerdi o herhangi bir kıyameti 

çoğalan bir kerküyla / he İ 

gökyüzünde değişmez bir belirti 

ayın gölgesi düştü alnına birden 
uyudu. gözkapaklari | 
bütün dürbünlerin nihayet 

tükendi öz 
yıkıldı yapı 
yazıldı son canlının ilk ayeti 

Osman Serhat 

Ankara'da iki kişilik bilim - kurgu - sever âile kiralık daire 

arıyor. Tel: 2724 56 
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; 8. £ N Arkadaş Tarık ERGUVAN 
Ölseydi daha iyi olacaktı belki. Yaşıyordu âma buna yaşamak 

âcnirse, Yıllardır hazirlanmışli bu duruma. Bekliyordu. So- 

nuhda: insanoğlu hursiniri ürününü almış, mikrobik savaş patla: 

mış, Düşünüyordu da bu durumu önlemek için yapilan çalış- 

ınalârın ne Kadar anlamsız oldüğunu şimdi ânlıyördü, Birkaç 

çatlak hariç tüm yapılar sâpasağlamdı. Sanki hiç bir şey ol 

mamış gibi. Yalnız sokaklarda kokmağa yüz tutmuş cesetler 

insanlığın nasıl bir felâketle karşılaştığını anlatıyordu. i 

Genç bir kızın cesedinin yanındâ durdu. Çok gençti kız. Ölmek 

için oldukça genç. Pek çok düşleri vardı gelecek için. Eğildi 

© BİLİM -KURGU DÜNYASINDAN . 

2.12 Mayis tarihleri arasında Ankara'da bir Fransiz - İngiliz 

Çizgi Fi'm Haftası düzenleridi. Bu son on yılın en iyi yapıtları 

arasında bilim - kurgusal nitelikler taşıyânların sayısı da Ol- 

dukça kâbarıktı. İşte size birkaç örnek : 

TAM DAİRE (Full Circle)/1974/7 dak/Btitish Film Institute 

Oluşum ve ilkel insanin karanlıktan kurtuluşu ve uygarlığa ge- 

çişiyle ilgili bir öykü. 

DENİZANASI (deliyfish) /1974/8 dak/Peter Roberts | 

Nedeni bâlirlenmayen bit korküdân dolayı. kaçmakta olan bir 

adamin bir denizanası tatafından kovalanması konu ediliyor. 

BÜTÜN KAHRAMANLAR (Al Sorts Of Heroes) /19/6/20 dak/ 

Rick Megginsön, Steve Hüghes 

Bu filmde iyi ve kötü ârasındaki savaş konu edilm
iş. 

PİL « ÖRÜMCEK (L'araignelephant)/1968/10 dak/P. Kamler 

Yârı fil, yarı örümcek bir yaratiğın serüvenleri. 

EVREN (Ünivers) /1970/9 dak/M. Otero 

İnsan bilincinin aşamaları bu f iline konu olmuş.
 

LABİRENT (Labyrinthe)/1910/12 dak/P. Kamler 

Gerçek yaşamdan kaçan bir adanın öyküsü. 
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kızın saçlarını okşadı, Eli tenine (Odeğdiğinde ürpererek geri 

çekti. Bir zamanlar hayat dolu olan bu bedende şimdi ölümün 

soğukluğu vardı. Kızın parmağındaki alyansı çıkarırken nişan- 
landikları günü anımsadı. Göz pınarları doldu. Bir kaç damla 
yaş yanaklarndan çenesine süzüldü. Yüzüğü itinayla cebine yer- 
leştirdi. Bir süre orada kaldı. Sonra kalktı evlerden birine yü- 

vüdü. İçeri girdi. Güzel döşenmişti. Sahibi zevkli biri olmalıy- 
dı. Artık yaşamayan sahibi... Yiyecek bir şeyler aradı Buldu- 

gu bir parça salamı yerken gözü müzik dolabına takıldı. İler- 
ledi kayıt cihazının tuşuna bastı, Bataryalı olmalıydı. Elektrik- 

ler olmadığı halde çalışmış, odayı bir kaç hafta öncesinin se- 
vilen bir parçası doldurmuştu. Teybi kapatarak dışarı çıktı. 
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Fareyi gördüğünde irkildi. Hemen hemen yetişkin bir kedi &a- 

dardı. Lağım faresi olmalıydı, Onlar ancak bu kadar iri olabi- 

lirdi. Uzun süre kıpırdamadan fareyi süzdü. Sonra yanindaki 
iri taş parçasına gözü ilişti, İleri atılarak kaçmağa hazırlanan 
yaratığa fırlattı. Tiz bir çığlıkla tüyleri diken diken oldu. Fa- 
re kaçiyordu. Taşın düştüğü yerde kopuk bir kuyruk vardı. 
Sinirleri boşandı, Katıla katıla gülmeğe başladı. Kuyruğun ya- 

nna geldiğinde gülümsemesi dudaklarında dondu. Farenin az 
önce üzerinde dolaştığı küçük çocuk cesedinin yüzü kemirilmiş- 
ti. Boş midesini tutarak öğürdü. Acele adımlarlâ uzaklaştı, 
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Burayi bülalı epey olmuştu. Büyük mağazalardan birinin depo” 

suydu. Henüz yiyeceklerin tümü bozulmamıştı. Pek fazla yiye- 

cek yoktu ama hiç yoktan iyiydi. Konserve etten bir parça i5i- 

mrken fareyi farketü. Üç dört metre uzağındaydı. Kuyruğun 

daki yara geçmiş olmalıydı. Etten bir parça koparıp (fareye 

attı. Fare bir süre inanmayan gözlerle baktı, baktı. Sonra etin 

üzerine atılarak iştahla yemeye başladı. O anda bir acimia his- 

siyle kalbi burkuldu, Belki de yalnız ikisi hayatta kalmışlardı. 

Bu düşünceyle ürperdi. Yalnızlık onu daima korkuturdu. Çocuk- 

İiğundan kalmıştı bu duygu. Ne yaptığını pek iyi hatırlamı- 

yordu. Kötü bir şey yapmış olmalıydı. Bodruma : kapatılacak 

kadar kötü bir şey. O karanlık yerde bir gece geçirmek uzun 

süre psikolog tedavisine neden olmuştu. 
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Etten bir parça daha koparip uzattı. Fare bir an durakladı. 
sonra yavaşça yaklaşarak birkaç adımı yanında durdu, Yüzüne 

bakti, Bir şey vardı bü gözlerde. İnsanca bir şey. 
— Al, dedi. âl ye. 

— Al, dedi tekrar, İstemiyor musun, doydun mu ? 
Küçük siyah gözler kendisine uzanan ete yöneldi. Uzaktan kok- 

lâdı. Yaklaştı uzanârak ete dişlerini geçirdi, önüne alarak ye- 
meğe başladı. «Açlık hiç bir duyguya benzemiyor», diye dü- 
şündü. «İnsanı insanlıktan, hayvani hyavanlıktan çıkarıyor. Ne 
gariptir ki bizim, yani bir insanla hayvanın birbirine yaklaş- 

masına neden oldu.» 
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0 günden sonra fareyle ayrılamaz: oldular. Yiyecekleri 
ortakla: 

şa pay ediyorlar, etraftaki kentlere birlikte giderek bulabildik- 

lerini sahipleri artık y
aşamayan övlerde tüketiyorlardı. 

“Kış bastırdı, Yiyecekler de tükendi, Şiddetli kar yiyecek arâ- 

mayı olanaksız hale getirerek onlari açlığa mahküm etti. Bir 

kaç başarısız dönemeden sonra buradan ayrılmasının olanak 

dışı olduğunu anlayarak kendini kaderin akışına bıraktı. Arka- 

daşı yahıbaşında uyuy« rdu, Arkadaşı.. Fareden arkadaş. Ke- 

diden, attan, köpekten hatta yırtıcı hayvanlardan, kuşlardan 

arkâdaş olduğunu kitaplarda okumuştu. ama fareyle arkadaşlık 

hiç rasilamadığı bir seydi. Birbirlerine n&
 kadar da alışmışlardı. 

O da âçlı. Son günlerde oldukça zayıflamışlardi ikisi de, Aklr 

na gelen düşünceyle ürperdi. Sonra açlığın etkisiyle uyuyakaldı. 
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İŞ SE BA PE İEP EEE YANA 

Yıllardır dünya dışı bir tehlike bekleyen insanoğlu, asıl teh- 
likenin kendi hirsi olduğunu sonunda kanıtlamıştı. Bir zmaanlar 
başkasına zarar verenleri cezalandırırken şimdi kendini, yakın- 
larını, geçmişini ve geleceğini yok etmişti. Nükleer, O topluca 
imha silâhlarım bularak ve kullanarak yaşlı dünyayi eceli gel- 
meden öldürmüştü. 

Ateşe bir parça daha odun atarken fareyi düşündü. Yiyecek- 
ler tükenmeden önce birlikte yiyor, birlikte geziyor, işin garip 
tarafı oyun bile oynuyorlardı. Anıların etkisiyle gülümsedi, Mi- 
desinin gurultusuyla açlığını hatırladı. Uzanıp önündeki ateşe 
baktı. Pişmiş olmalıydı. Eti ateşten aldı. İştahla yemeye başla- 
dı, Balan güneşin kızıl ışınları ateşin yanındaki yüzülmüş fare 
derisine vuruyordu. (j 
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Altı Milyonl
uk Adam 

KAÇ STEVE KAÇ (Run Steve, Run) 

Altı Milyon Dolarlık Adam dizisi hakkında size daha önce bil 

giler vermiş Ve eleştirilerde bulunmuştuk, sevgili okurlar. Bu 

dizinin gerçek anlamda bir bilim-kurgu dizisi olmadığını, örneğin 

Tatlı Sert (The Avengers) dizisinde olduğu gibi ancak bir iki 

serüvende bilim - kurgusâl niteliklerin ağır bastığını belirt- 

miştik. İşte bu kez de dizinin bilim - kurgusal öğelerden olduk- 

ça uzak bir başka örneği ile karşı karşıyayız. Lionel E, Siegel”- 

in yazdığı bu bölümde daha önce Devlerin Düellosu ağlı serü- 

vende izlediğimiz robot uzmanı Dr. Dolans çıkiyor karşımıza. 

Amaci biyonik adamı ele geçirip incelemek ve bu kez öndan 

güçlü robotlar yapmaktır. Sonuç olarak bizler, baştan sona al 

lamsız bir kovâlamacayı izlemek zorunda bırakılıyoruz. Sanı: 

rım, Uzay Yolu'nun &n kötü serüveni bile burdan daha iyidir. 

TRT'nin amacı bize eski günleri aratma
k mi yoksa ? 

NÜKLEER ALARM (Nuclear Alert) 

Bu serüvende bir atom bomibası kaçırma olayı konu ediliyor. 

Dizinin ilk çevrildiği 1913 yılında bu konu belki çekiciydi ama 

bugün güncelliğini bile yitirmiş “durumda. Günlük (gazetelerde 

okuduğumuz haberler çok daha ilginç ve üstelik gerçek. Artık 

kaçırmaya bile gerek yok, yüksek okul öğrencilerinin ders ki- 

taplarını karıştırıp atom bombası yapmayı öğrendiklerine ta- 

nik oluyoruz. 

1940 doğumlu Amerikalı oyuncu Leg Majors'un canlandırdığı 

biyonik adam bu öğrencilerin peşine düşse olay belki daha bir 

anlam kazanır, Öyle yâ, bugün atom bombasi yapanlar, yarın 

biyonik adamı da gerçekleştirebilirl
er. O zaman Steve Avstin € 

işini Ve ekmek parasıni korumaya 
çalışıyor diye bir yerde hak 

verebilirdik üstelik. 
Ri 

Düzeltme : 9. sayım
ızın 11, sayfasında 

11, satır 

Yaşamımızın, bitirmeye yetmeyeceği çoklukta
ki kitap-film - 

olarak çıkması gerekirken dizgi yanlışı yapılmış ve 1 satır yi- 

nelenmiştir. Özür dileriz. 
| 
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SİNEMADA BİLİM - KURGU 
YUNUSLARIN GÜNÜ (The Day Of The Dolphin) 
Yönetmen : Mike Nichols/Oyuncular : George C. Scott, Trish 

Vah Şalaiğei inizi » Buck Henry/Amerikan Avco Embassy 
Picture s yapımı/ İrenkli/1973 

Robert Merle'in ödül kazanmış bir romanından uyarladığı fil 

minde yönetmeni Nichols, güven, bağlılık ve çocuksu (o saflığı 
simgeleyen başoyunduları Alpha ve Beta adlı yunuslara hayran 

kalmamız için her şeyi düşünmüş, gerçekleştirmiş. Orları de- 

gişik yönleri ile tanımamıza olanak sağlamış. Özellikle bilini- 

sel yönden tarıtma çok başarılı. Yunusların doğal yetenekle- 

rini ve öğrenme konusundaki becerilerini en güzel biçimde göz- 

ler önüne sermiş. O kadar ki, yunüsların insanlarla hem de 

insanların dilinde konuşabilmelerini yabansımıyor izleyici. Bir 

başka filimde hayvanların insanlar gibi konuşmasını kahkaha- 

larla izleyen kişi, bu filimde olayı doğal karşılayabiliyor o ve 

susup düşünebiliyor, Bu başarıyı yönetmenin bilim - kurgusal 

öğeleri dozunda kullanmasına da bağlayabiliriz. Öğeler o deh- 

li ustalıkla işlenmiş Ki, izleyici bir bilim - kurgu filmi ile karşı 

karşıya olduğunu farkedemiyor bile, Oysa olaylar, bilim - 'kür: 

gunun tahımına harfi harfine uyacak bir biçimde sergilenmiş 

filimde. Bilimsel ve teknik verilerin türetimine bağli olarak tü- 

tarlı bir olasılık üzerinde duruluyor : Yunuslarin konuşmayı 

öğrenmssi. 

Kuşküsüz Nichols bilim - kurguyu bir araç olarak kullanıyor. 

Amaci, izleyicinin insanoğlu ile yunusları karşılaştırması ve bu 

yolla göremediği, ya da görmek istemediği gerçeklerle burun 

buruna gelmesi, Bazı eleştirmenlerin sandığı dibi Nichols, in- 

sanın kendisini değil, davranışlarını yargılıyor öncelikle, Daha 

önce Kubrick'in Dr. Strangelove adlı b-k filminde de oynamış 

olan Geörge Ç. Scolt'ın ağzından şu sözleri söyletiyor : *Bizim 

de onlar gibi enerji dolu olup içgüdümüzle dâvranmamiz ge- 

rekirdi » Bunun tam tersini uygulayan insanoğlunun elinde, o saf, 

sevimli hayvancikların bile birer öldürücü silâha dönüşebile- 

ceklerini gösteriyor bize. Burada ister istemez bir soru taloli 

yor kafamiza : Vietnam savaşında yunusları gemileri batırmak 

için kullanan Amerilerlilar bu filimde günah mi çıkarmak isti- 

yorlar acaba ? i3 



Bize Gelen Mektuplar 
2 Azizim S. E. Ergin, 
Tenkitlerimi oKiyıcı olarak görmeyin : o a) Derginizin başına 

Edebiyat ve Kültür Dergisi yazmanız hata. Derginiz adı üstün 

de Bilim - Kurgu Dergisi. Bu zaten yazılmış. Bir de diğerini 

yazmanız insanı şaşirtiyör,. Tamamen gereksiz bir yazi olmuş 

bu, Bb) Kendini bilen hiç bir dergide bir yazarın isimi 2 kerö 

geçmez ve geçmemelidir. Bu çalıştığımız bütün yayın hayatın- 

da böyledir. Ve bu ekseriyetle acemiliğin kanıtıdır. ©) Bütün 

dergiler gibi kendi bildik, tanıdık, arkadaşlarınıza yer verme- 

niz de pek affedilir gibi değil Koca Türkiye'de başka yâzar mı 

ka'madı ? d) 3 isimliler daima en baştakini tek harf olarak 

kullanırlar. 5. Ertan Altınok gibi, Tarik Dursün K. gibi. Üçü 

nü birden yazmanız biraz komik oluyor. e) Altı Milyonluk Adam 

serisini eleştirmişsiniz. Haklı olduğunuz besbelli. Fakat baş 

kalarinı eleştirerler bü kadar çok hata yapar mı? Yönünüz 

Kurgu - Bilimi, bundâ Türkiye'de tek olma başarımız var. Bü ba- 

şarıya gölge düşürmemek için kendi kendinizi eleştirin önce. 

Daha çok gravür ve daha kurgu -bilim dolu yazılar toplayın. 

Örneğin. koskoca Erich Von Daenikenden hiç bahsetmiyorsu- 

nuz, Buraya geldi ve kendisiyle ben Sheraton Oteli'nde röportaj 

yapım. Resimlerini çektim, Bu yazı ve resimleri gönderebili- 

rim. Benim gibi dahâ niceleri yardımlarda maddi - manevi bu: 

lunur, OKendi kabınızdan çıkıp etrafa bir göz atarsanız dergi 

çok daha fazla satılır. Bu yazıyı tecrübeli ağaböyiniz (olarak 

yazdım.. Cevap bekler, saygılarımı sunarım, başarılar. 

S. Ertan ALTINOK - İSTANBUL 

Sayın $. E. Altınok, istekleriniz yerine getirildi. Bundan böyle 

imzasız yazıların sahipliğini ve sorumluluğunu Sezar E. Ergin 

olarak ben yükleniyorum. (c) deki eleştiriniz yersiz, bunu ka- 

nıtlamak için sizin ve tüm okurların b-k ile ilgili yazılarını bek- 

liyorum. Kurgu - bilim konusunda başyazıyı, Daeniken konusun- 

da da Antares'in 4. sayısındaki Yeni Bir Kâvram Kargaşası baş- 

lıklı yazıyı okumanızı dilerim, saygılar. 
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